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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 41/44/41اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (چهارم   مومنون   ) جلسه    مبارهک   سوره          

 

احسن  ماه به نحواین ایام از  دتوفیق بده وندشااهلل خداکه انی اینبرا عنایت بفرمائید.یک صلوات در ابتدای جلسه 

اهلل همه ما را اهل شااخداوند ان .سوره مبارکه مومنون بودروی  ماناز جلسه قبل بحث .داستفاده کنیم صلوات بفرستی

 .به برکت صلوات بر محمد و آل محمد نمایدعمل صالح 

 

  صفاتی برای همه عمر

. به نظرم دخصوصیتی دار کی شودمی اینجا ذکردر  که صفاتی امااست، نه اصفات مومن ،بحث سوره مبارکه مومنون

 .مهم هست ،کنندمی فعالیتبحث رشد در کنند یا کار می ی که منظومه رشدناین خصوصیت برای کسا

 صحبت کنیم.  اندهدر آورد اش ریسر و صدادوستان که  ،به همین موضوعخواهیم راجع اتفاقا می

صفات در سنین مختلف تغییر  شودکند این است که متوجه میتجربه می انسان خود ترین مسائلی کهیکی از مهم

و بعد  دش ندارادر دوره نوجوانی دکودکیش دار که مثال در دوره اقتضائاتی بینیدیعنی شما به وضوح می ندکنمی

، دکنفرق می در آن سنصفاتش  حتی ،دکناقتضائات فرق می آن شد یا میانسال ی رسیدجوانبه سنین وقتی 

انسان  اما دکنق میراش فغذای مادی د،کنش فرق میاغذای معنوی د،. غذایی که الزم داردکنش فرق میینیازها

داده به او  است الزم به عنوان رزق و طعامای آن چیزی که که در هر دوره ودشش مطرح میییک عالمت سوالی برا

 ، چیست؟ودش

به  غیره.دبستان، راهنمایی و  : پیش از دبستان،دکننبندی میدوره آیندمیو پرورش  های آموزشهمین، نظام خاطربه

ابتدایی ندید در دوره ا. مسلما کتاب فیزیکی که شما در دبیرستان خودکنننظامات تولید می آیندمیهمین ترتیب 

د. نشو یدهشد تا آنها فهممی باید داده های اولیهآن را به شما آموزش بدهند چون یک سری آموزش ممکن نبود

بحث مهم آموزش و پرورش در موضوع، این  ،شود هایی باید دادهای چه آموزشخیلی مهم است که در چه دوره

این موارد  یسنچه  که درکردند  استخراجلب را این مطا کم کمبعضی از کشورها حتی  در حال حاضرست. ا دنیا
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دقیق  از این موارد چقدرکه ان اما دهندانجام می  اهمین کار ر هم ناشود منتها در کشور خودم باید آموزش داده

در هفت سال اول تفکر انتزاعی کودک  به طور مثالنیم که ادبه هر حال ما میست. ولی ا ریاین بحث دیگ ست،ا

به  . در هفت سال دومردم، باید از  مسائل عینی صحبت کصحبت کنی او پس نباید از انتزاعیات با است راه نیفتاده

مسائل علوم و اجتماع و  طورو همین شودید راجع به این موضوعات صحبت پس با دفتاتفکر انتزاعی راه می تدریج

 مسائل دیگر.

 .مهم است دنهست و مورد مشورت دکنناین نکته برای کسانی که منظومه رشد کار می

یک صفت هم بیشتر )هایی وجود دارد که از همان هفت سال اول برای فرد مهم باشد؟ آیا صفت ؛دبپرساگر کسی 

رای هفت سال اول مطرح نیست ها بحسد، بخل و امثال این دمثال فرض بگیری (ک صفت تغییر کند.نباشد یعنی ی

ما دست بگذاریم روی یک  ودشبخل نیست. آیا می ،حسد نیست آن اسم دهدانجام مین کاری که بچه آچون 

بشود و هایی که از همان کودکی برای افراد مهم باشد و در سنین مختلف همان صفات بخواهد محکم سری صفت

 یا نه؟ ودشکند.آیا میاستحکام پیدا 

شود، که مفاهیم آموزشی برای فرد طرح میزمانییم، صفاتی هستند که از همان ناخومی جاآیاتی که این به نظرم

 قابل طرح است.  

 (2) صَالتِهِمْ خاشِعُون  الَّذینَ هُمْ فی

شوند یا هماهنگ یا ساکت می برپا شوددهند و اگر یک جایی نماز نسبت به نماز واکنش مثبت نشان میها همه بچه

که یک  ستدلیل ا به آنتفاوت باشد. این یاید که نسبت به نماز خواندن بای را ندیدهشوند. تقریبا شما بچهمی

ای یا که وقتی یک عملیات خاشعانهکند به ایننام پرستش که فرد را وادار میعنصر فطری در فرد هست به 

 مهمبسیار حس تقلیدش  آنکند ولی خود تقلید میفرزند تقلید کند. درست است که افتد، ای اتفاق میخاضعانه

نامه آموزشی طراحی کرد ش بریبرا نتوامیو  ودش. پس یکی از صفاتی که از کودکی در انسان پدیدار میاست

 برنامه آموزشی طراحی کرد. ی آنبرا ودشن هفت سال اول میا. از هماست بحث نماز

نی به صدای اذان واکنش که بحث نماز در همه بسترها برای بچه نمود دارد یعنی از همان دوران جنیاول این سوال:

  ؟شودمی صفت که نماز خودش است این دارد سوال

شود یعنی جلب میبه آن شود و این فرد دقتش ن خشوع یا خضوع یا صفت پرستش است که فعال میآ خیر،  -

دهد حتی بت پرستی کند. او نسبت عبادت دیگری غیر از نماز انجام  فرد مدتی در یک مکانی باشد که است ممکن
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فقط احساس تعظیم  بلکه ،داند خدا کیستاو که نمی زیراا دارد که نسبت به نماز دارد. به پرستش بت همان حسی ر

 برایش مهم است یا اینکه فقط یک جایی بایستد و یک عظمتی را بستاید و این میل به عبودیت است.

از یک شاخص است، در هفت سال دوم در هفت سال اول  از یک منظریشود جا ذکر میاین صفاتی که در این

ه را شد بیانجا ای که ایننیم این چند آیهاوکه ما بت است است تا برسد به باال و خیلی مهم شاخص یمنظر دیگر

یعنی اگر به یک نفر  ؛ارزیابی کنیمها با آندهیم و خودمان را ن را تشخیص اشایای و یا شاخصههای مولفهویژگی

. نمازهای هفت سال اول با است نمازش در هفت سال اول مانده و رشد نکرده د نمازت مقلدانه است این یعنیگفتن

به زور نماز  و در هفت سال دوم مانده یانه است یعند. یا اگر کسی گفت من نمازم اکراهدوم فرق دار هفت سال

است یعنی خودش همراه چاشنی تشویق با  لکهب گیردنماز در هفت سال دوم با رغبت صورت نمی چون نوعاً دنامیخو

ممکن است باشد، خودش به حال طوری همیناگه باید سبیلش را چرب کنند تا نماز را بخواند،  شیا پدر و مادر

احتیاج به هل دادن  حتماًبرای نماز خواندن که نزدیک به بلوغ هستند انینخواند یا یک خط در میان بخواند. کس

بعضی ن برای چی باید نماز بخوانم؟ گوید مکند به فعال شدن و میتفکر انتزاعی شروع می ، در این سنیندارند

گیرد و نماز ها وضو نمیخواند، بعضی وقتتند می یا خواندها نمیزند، بعضی وقتخواب می ها خودش را بهوقت

ن اشیها نماز قضاهاخاطر همین خیلی. بهدنناخون میاشیهستند به خاطر پدر و مادرها مدلیها این خواند. بچهیم

م یدو سال اول تکلیفم نمازهادر من  ویدگچقدر نماز قضا داری؟ میتو اگر پرسیده شود مربوط به همین دوره است. 

یعنی یک امر عجیبی نیست. عجیبش  است، . این طبیعیداین طوری هستن هاادم . اغلباست یک خط در میان بوده

که نماز همین عجیب نیست ولی این آن. دباش گونههم شد نمازش همین شسال 71-71وقتی فرد این هست که این 

 !است عجیب دناحالت بم

 که ما ببینیم است مهم بنده و به نظر ودشن متفاوت میاشهای مختلف شأنها در هفت سالم از این مولفها هر کدحاال

 02سن  است؟ گونهسال نمازش چه 22-22سن در ، است چه صورت سال نمازش به 71-71در هر سنی مثال سن 

 ؟مدلی استسال نمازش چه 

شود، رشد دیده نمیسال  22 از سنبیشتر افراد  که دربه دلیل این کنیماحصا می این موارد راوقتی  البته ما نوعاً

 ؟ندماز به چه صورتی هستناین  ، تا متوجه شویمدآین خیلی باالتر نمیانمازم

م شاید در هفت سال اول این حس را نسبت به پدر و ویگمثال من می کنید؟تعریف می خشوع را فقط در نماز سوال:

این معنی تمرکز است  هخشوع را اینجور تعریف کردید که بچون شما  ،باشد به خصوص مادر داشته باشه ،مادر

ط شما فق . این راودن پرت نشا. متوجه خدا باشیم که حواسمباشیمدر نماز ن فرد آکه متوجه در نماز یعنی اینتمرکز 

 ؟استگونه در مقابل والدین اینکه گفت  ودشمی خیر؟بینید یا در نماز می
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توجه تر باشد، یعنی هرچه نماز با خشوع گذارد.ها خیلی اثر میخشوع والدین روی بچه ، در نماز است.خیر  -

این پدر و مادر که  دکنحس معنوی دارند، حس عاطفی دارند. چون احساس می .شودناخودآگاه بیشتر می فرزندان

و این را در ذهنش یا در صحیفه جانش ضبط  است ش جالبیبرا. دهستن دیگر ن مقهور یک عظمتاشبا این عظمت

-بچهنماز دارند  زیباییپدر و مادرهایی که نمازهای  . لذاکندثبت میاین تصویرها را در وجود خودش  . تمامدکنمی

 !است نماز قشنگ ندیدهطبیعتا  دقشنگ نبین . ولی اگر نمازِودشقشنگ می ناشیها

 ینو هم در سنهم خود صفت نماز پیشرفت دارد  ،. نماز یک پیشرفتی دارداست نمازن راجع به امپس بحث اول

 است. یک الگوی تربیتی این دهیم،به عنوان یک الگو قرار  آن را توانیمهای مختلفی دارد که ما میمختلف بازتاب

کنند وقتی بحث نماز فکر می افراد . البته بعضیگذاشتروی نماز معیار رشد را توان میدر دبستان یا راهنمایی  حتی

-! نماز یک مولفه فطری است نه یک مولفه دینی. یعنی اگر اینیرخکنیم. کنیم بحث را دینی مطرح میطرح میرا م

 نه دینی. یممطرح کرد، به عنوان یک مولفه فطری یماهوردآ های آموزش و پرورشجا در شاخصه

 (0)والذین هم عن الغو معرضون

 عمر برای  انسان وجود دارد بحث لغو است.صفت دومی که از هفت سال اول تا پایان 

در هفت سال اول با هفت سال دوم  لغوِ لغو متناسب با همان سن است. ،در هر سنی ؛بحث لغو که خیلی هم مهم است

انجام  ناشه بچگییک کار خیلی شیک و عالی در دور هاها اگر بچهو با هفت سال سوم متفاوت است. خیلی وقت

 . نداکار لغو انجام داده دهند،

در یک استاد داشتیم کتاب را که  آقای ملکی.« رساله لقا اهلل»به نام  کتابی گیر آورده بودمسنم کم بود،  بنده وقتی

: گفت. است . کتاب خوندن چیز خوبیاست کتاب گفتم: نی؟اخومیکه  ستاین چی :دید از من گرفت. گفتدستم 

 .نیاتو االن باید بشینی کتاب داستان بخو ،نیاولی این کتاب را تو نباید بخو است ندن خوباخوکه کتاب با این

کند که نباید شود. در یک سن کاری را میمیمبتال های مختلفی اسایی نشود انسان به تعارضاگر لغو در هر سنی شن

 هایی باالخص زبان،آموزش نیست.که خیلی عاقالنه باشد. در سن هفت سال اول زمان آموزش بکند ولو این

کنید. برید کالس آموزشی، دارید از والدینش جدا میمیرا ساله  2ساله 4لغو است. شما وقتی که بچه  ،الفبا آموزش

سن ارتباطش با پد و مادر تقویت  او باید در اینزیرا ، ودشحائل میبین او و والدینش  فضای آموزشیدر حقیقت 

-ا میم.اصل بازی نیست. ش ارتباط با پدر و مادر. خوب گوش بدهید اصل ارتباط است. . در هفت سال اول،ودش

و شما خواستید  ن باید بازی کنند. اصل ارتباط است. یعنی اگر یک کتاب کودک کسی چاپ کردامیهاگویید بچه

م که او مادر گفت هر کد رم را دوست داشتی بردار. باید به پدابرو بگرد هر کد ،ناید بچه جویبخرید، نباید بگ
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 اصل ارتباط است. وقتی اینبلکه نیست.  کتابخودِ نید را انتخاب کنید. اصل ان بخواتیهادوست داشتید برای بچه

که  دفتادوره هفت سال اول اتفاق میدر بسا خیلی از تعالیم هچشود. یعنی جای لغو هم گم می، شود، گم میهااصل 

 . دنباید بیفتدر اصل 

 ؟است که در بازی اصل ارتباط هیعنی چ ؟ستمنظورتون از ارتباط چی سوال:

ام . ببینید یک موقعی من لوگو گرفتم و وسیله گرفتم گذاشتم بچهداش حرف بزنکه آدم با بچهارتباط یعنی این  -

در صورتی که بازی . بازی یعنی از سر باز کردن. بازی در هفت سال اول یعنی بذاره من به کارم برسم دبازی کن

لزاما پدر و مادر . یعنی یک بازی باید طراحی شود که ااست بازی ینا یعنی ابزار سر و کله زدن پدر و مادر با بچه.

 گوییدمییعنی وقتی به بچه  .دباش بر بیشتر با پدر و مادر بودنباید  نه از صبح تا شب، ولی غلبه ،حاال تا یک حدی

ولی در جواب این با بابا یا مامان. ولو اینکه یک ساعت، نیم ساعت باشه  ویدسپری کردی؟ باید بگ چگونه اروزت ر

تو اتاق بازی کردم و در  من خودم رفتم ویدبا مامان و بابا، نه اینکه بگ بگوید سپری کردی؟گونه که امروزت رو چ

تنها چیزی که نیست بابا و مامانه. خالصه  ،مسائلهمه این  در. و غیره تلویزیون دیدم بعد فالن جور شد بعد، را بستم

 .از بچه هاشون وندها خسته میشطرف هم مامان آناز  د،سر کار با بچه هاشون کاری ندارن میرونداینکه باباها که 

 وند!شها بیشتر از ما خسته میبچه سوال:

 .کنیدکار نمی هابا آنبه خاطر اینکه   -

 د..دار ایاندازه هم حوصله مادرهاآخر  سوال:

. این که شودمید. اینجا نقش پدر مهم نحوصله مادر را ندار آنها دیگر بله ،دش کار کنیهااگر مادر زیاد با بچه  -

ها به شدت چون باالخص در هفت سال اول بچه استکار اشتباهی  وندرمی به خانه دیر یشانپدرها به خاطر مشغله ها

 دکه پدر مجبور باش دیک سری عواملی باش است ممکنو... های اجتماعی، جهاد حاال ضرورت پدر دارند. نیاز به

اینکه چگونه . شودجبران  به طوریباید  .دبینحال این بچه آسیب می ، به هردکن فعالیتهای اجتماعی صحنه در آن

 و کارهایی که مخل این دگیرشکل میروابط عاطفی و حسی در هفت سال اول رفت و پرسید. جبران شود باید 

-می محسوبلغو  دباشروابط اگر مخل  دباش ریهای دیگبرنامه است ممکن دتلویزیون باش است حاال ممکن است

 شود.

 )سوال یک پدر( شود؟چه آسیبی مترتب می سوال:

 گیرد.ایمان شکل نمی فرزنددر این   -
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 ایمان از نوع ربطش؟آیا  سوال:

 .به معنی ارتباط با خداایمان   -

 تواند پیدا کند؟یعنی ربطش را با خدا نمی سوال:

حالت عدم  ،. اضطرابدکن، اختالل اجتماعی پیدا میشوداش ضعیف میدر هفت سال چهارم روابط اجتماعی بله.  -

-استمرارش کم می .درا از دست میده )صبرش( ، مقاومتشددهن میاسریعا در مقابل مشکالت واکنش نش ،تعادل

 .ودش

پدر و مادرها جلوی  گفتکه خیلی بدتر از این حرفاست، االن باید  ما وضعیت جامعه گوییم،میکه  اا رهحاال ما این

بگو مگو نکنند یعنی پدر و مادرها  کاری نکنند دیگه بازی کردن و اینها پیشکش. یا کتک ن دعوا نکنند.اشیهابچه

که البته اینها فوق  نباشد. غر کنندهغر  .شکل نگیردذهنش از پدر و مادر یک شخصیت بگومگویی  فرزند دراین 

 «.عن الغو معرضون» ویددر واقع اینجا میگ العاده مخرب است.

 اینکه فرمودید آموزش هفت سال اول ممنوع، هر آموزشی؟ مثال حتی آموزش قرآن؟ سوال:

 .هر آموزشی ارتباط خیلی خوبه،به شرط برقراری نه! آموزش   -

 د.سساتی که مهد قرآن هستنؤکنند به مها را واگذار میاالن حتی پدر و مادر بچه سوال:

هوش »گذارم شود، من اسمش را مییک قوه عاطفی در فرد ایجاد می دبه نظر من این ارتباط اگر شکل بگیر  -

ام. هوش معنوی خیلی ، اما من ندیده«هوش معنوی» دهم اسمش را گذاشته باشن رالبته شاید جاهای دیگ .«معنوی

 تواند روی خودش نصب کند.را می یدهد که بعدا هر آموزشقدرتی را به فرد می نزدیک به هوش اجتماعی است.

جوش درونش این این فرد خود دبگیرد زبان یاد بگیرد و کذا بشو قرآن یاد فرزندشانزنند که مردم غر مییعنی این

 بهانه ارتباط پدر و مادر باشد.به فتد باید ااتفاق بی ی. اگر هم احیانا آموزش خاصدگیرکار شکل می

 .دهندها آموزش زبان را در غالب خانواده انجام میبعضی خانواده سوال:

 اشکال ندارد. این خیلی خوب است.  -

لذت ببره حاال کنارش هم یه چیزی استاد ببخشید در واقع بچه باید از اینکه مادرش بهش شعر رو یاد میده ،  سوال:

 یاد بگیره؟

 بله.  -
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 :والدین با فرزندان ارتباطی چگونگ

ارتباط ی که از جنستآموزش نیست. به ویژه برای پسرها لمس کردن است مثل کشهدف هدف ایجاد ارتباط است، 

 باطات نرم و برای پسران از نوع است. در هفت سال اول ارتباطات برای دختران باید از نوع ارت خشنهای لمسی 

 شود. بالخص از سوی پدران. این نوازش باید توسط ت باشد. برای دختران نوازش و پسران کشتی مطرح میخس

 جنس مخالف انجام شود، چون نوعا اثرش بیشتر است. 

 ست؟ابه اصل ارتباط فرزند با والدین  .. با کودک در این سن رسیدن آیا تمام هدف از بازی و :سوال

 بله.  -

 ارهایی که پدر و هر چقدر بتوانیم ارتباطات سالم را در این سن آموزش بدهیم، کار لغوی انجام نشده است. تمام ک

ارتباطات عمیق عاطفی در کودک نشو مسببهای مختلف و غیره اگر دهند از جمله بردن به کالسمادران انجام می

 شود.د در آینده باعث ایجاد نواقص زیاد در کودک می

 دهد یا خیر؟ رخ میدر آینده توان متوجه شد که این اتفاق آیا در پایان هفت سال می سوال:

 های عاطفی هستند که صحنههایی های نگران، بچهآرامی وجود دارد. بچه ها آرامش و یا ناهای بچهبله. در چهره  -

   شود که شناس باشید معلوم میهایشان گرفته است و قبض دارد. اگر کمی چهرهاند، چهرهپدر و مادر را کم دیده

 ها ستار العیوب نیستند!چقدر دعوا و بگو مگو در خانه وجود داشته است. بچه

توان قضاوت کرد اما با احتساب آن ته د و نمیای داراز لبخند بچه و غیره مشخص است. البته هر کسی یک ته چهره

 .کندمی تغییر چهره،

 توان متوجه شد؟از ارتباط با کودکان دیگر هم می سوال:

  یای استعدادش لجبازی و ناسازگاربله اما ممکن است آن ارتباط تابع شرایط دیگری باشد. مثال فرض کنید بچه  -

-ها با هم برای وسایل خود دعوا میهبچ کهزمانی مثال. شد متوجه را چیزی تواننمی هابچه بودن ناسازگار از و است

 کنند، چیز عجیبی نیست و نشانه خاصی نیست. اما برخوردهایش با پدر و مادر و نوع نگاهشان خیلی مهم است.

اند که هه این نتیجه رسیدکنند. آنها بگویند نقاشی کنید یعنی از نقاشی و تصویرگری استفاده میها میها به بچهغربی
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 واند نماینده آن چیزی باشد که در دلش هست.تتصویر بچه می

 رابطه را باید پدر و مادر مدیریت کنند یا بچه؟ :سوال

  توان از عهده او برآمد. اگر بچه به شوند و دیگر نمیرابطه را نباید بچه مدیریت کند چون پدر و مادر منفعل می  -

 گی والدین از پدر و مادر پیشی بگیرد، پدر و مادر باید خم بشوند و تا آخر حوصلهباالی خود و کمدلیل استعداد 

گویند ما را پارک ببر، فالن میهستند که  ها کولی بدهند و همیشه آنها یک قدم جلوتر هستند. یعنی آنهاعمر به بچه

گویند چطور ما را تربیت کن و تا هفده، هجده سال میهستند که زیون را روشن کن و غیره و آنها یکار را بکن، تلو

 و ...

 پیشی بگیرند، همیشه و در بقیه مراحل هم جلوتر خواهند بود.  ،ها در مدیریت تربیتاگر از کودکی بچه

ی خوانمیزیون ببینیم، شما بگویید یقبل از اینکه او بگوید برویم پارک بگوییم برویم پارک، قبل از اینکه بگوید تلو

 خوای بازی کنی، قبل از اینکه بگوید خسته شدم، . قبل از اینکه او بگوید با من بازی کن، نمیزیون ببینییلوت

 .امخوای بگویی خستهنمی

 ورد، باید کشتی گرفت تا پیشی نگیرند. آهوش هستند آدم کم میها چون تیزالبته بچه

 کنند؟توانند نقش یکدیگر را بازی آیا پدر و مادر می سوال:

 توانند نقش دیگری را بازی کنند. فرد باید توانند نقش خود را بازی کنند چگونه میبله. اما وقتی مرد و زن نمی  -

 تواند بتواند از عهده نقش خود بربیاید تا بتواند نقش دیگری را بازی کند. اگر نقش خود را توانست بازی کند می

 نقش دیگری را هم بازی کند.

 خواهیم نقش او را بازی کنیم، بدون کند ما میبینیم همسرمان زن یا مرد نقش خود را خوب بازی نمیوقتی می

شود بدون اینکه زن بودنش در واقع زن، مرد می کند.اینکه نقش خودمان را بازی کرده باشیم و این اختالل ایجاد می

 کند. کند و این اختالل ایجاد میشود بدون آنکه مرد بودنش را اثبات را اثبات کند و مرد، زن می
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 ؟ایمرفته بحثما به سراغ این چرا حاال 

 های دانیم انسان سنی دارد و در هر سنی اقتضایی دارد، تربیت در هر دوره ای یک حالی دارد و روی مولفهما می

 است.ها را در ابتدا معرفی کرده شود. و شگردی که استفاده شده است این است که یکسری مولفهخاصی سوار می

 توان و می عرفی شده استم نشانه و کارایی دارد. هم به عنوان شاخص ها از هفت سال اول تا آخر عمراین مولفه 

تواند او شود هفت تا هشت عامل را که به صورت پیوسته از ابتدای زندگی انسان میروی اینها خوب کار کرد و می

 .را متحول کند و شاخص و نشانه باشد در این آیات دید

 اول: بحث نماز است. 

 دوم بحث لغو است.

 ها فقط به عنوان نمونه است برای اینکه سورژه فکری برای کار باشد. این

 ها بحث غرایز و مسائل جنسی است که از همان کودکی برای افراد مطرح است به همین دلیل از یک سنی باید بچه

 . کرد را جدا

 گرفت. توان اینها را به صورت ارکان در نظرمی

 زنند اما برخی گیرند و برنامه را به هم میها در چارچوب برنامه مدیریت شده والدین قرار نمیسوال: برخی از بچه

 منعطف هستند.

ی کرد که و از هر دو برای دیگری استفاده کرد، یک کار شترک ریخت تا به هم نزدیکشان کردهای مباید برنامه  -

 .اینها به هم مشغول شوند

دند باشزتفاقا اگر دو تا بچه کنار هم باشند امکان اینکه هر یک ابزار تربیت دیگری باشد بیشتر است تا اینکه تک فرا

 اگر سه تا باشد که خیلی بهتر است و چهار تا بهتر. یعنی هر چقدر که تعدادشان بشتر باشد ضریب موفقیت بیشتر  .

 است. 

 ها الزم است و اشکال ندارد، دعوا کنند و یکدیگر را بزنند بعضی وقتگردد. حتی اگر البته به شناخت مادر برمی

 کاری کنند. اگر روی مدیریت باشد اشکال ندارد. زیرا خوب نیست بچه لوس باشد و خوب است کتک
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 تنبیه در هفت سال اول: 

 بیه را طوری طراحی شود تنشود خیلی هم خوب است، میاگر تنبیه منجر به نزدیک شدن فرزند به پدر و مادر می

اینجا شود و باید تعریف کنیم و بدانیم شوییم خالقیت هم شکوفا میدار میکرد که بهانه ارتباط شود. البته وقتی بچه

 ها را تغییر داد. هر روز ژه فکر است که مدام با تغییر سن بایستی ابزار و تکنیکمحل خالقیت است. بچه یک سو

  کند.هایشان سریع تغییر میهها دوردنده دیگر است، و مشخص نیست چرا؟ بچهشود روی صبح که بچه بیدار می

 افزارتان را تغییر بدهید. نرم

 آموزش دادنی و آموزش دیدنی است و باید یکسری از افراد که از الهام و استعداد الهی  ،و البته بسیاری از موارد

 هایشان را در اختیار بقیه قرار بدهند تا داشته باشند، تجربهها به خوبی تعامل توانند با بچهمیو هستند  اربرخورد

 تر ها هر قدر اهل لجبازی باشند، تربیتشان سختها را یاد بگیرند. بچههای تعامل با بچهدیگران نیز یاد بگیرند. راه

  بتدا لجبازی را درای که ساکت است باید است. آن بچهاتر دهد. ایجاد تفکر در آنها سریعاست اما نتیجه بهتری می

 هایی که بیاید تا تفکرش فعال شود. اما بچه او تحریک کرد و سپس تفکر را فعال کرد. باید کاری کرد تا لج او در

 بیشتر است. لجبازیز نیز دُ هابچه دیگر احتیاج به این کار نیست. در بعضی هستندخودشان لجباز 

 الی نیست در واقع فعکنند. نام آن بیشکه در بسیاری از موارد اشتباه می !گویند بیش فعالیدر روانشناسی جدید می

 شترییب خالقیت و ببینند آموزش باید مادر و پدر این. است بلکه ناشی از زیادی تفکر در آن سن تکمبود تفکر نیس

 .کنند رفتار درستی به فعالبیش اصطالح به بچه با بتوانند تا ببرند کار به را

 باید بتوانند بر اساس یک فرمول  آنان .و مادر باید به دکتر مراجعه کننددکتر برد، بلکه پدر  به ها را نبایداینگونه بچه

 مدیریت کنند. ای بچه رابیش فعاالنه

 ها از پدر و مادر از چه زمانی است؟جدا کردن بچه سوال:

که امکانش هست به نظر جدا شود بهتر است.  یعنی از همان زمانی از اولین زمان ممکن، حتی از وقت شیر دادن،  -

 ها و برای همه یکسان نیست، آنها هم باید تالش کنند اما فشار ها البته حساسیت و ترس دارند نسبت به بچهبعضی

 تان را به زور در یک جایی قرار توانید بچهها با زور و فشار امکان پذیر نیست. شما نمینیاورند، در واقع تربیت بچه
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 ها حساس و عاطفی هستند و ای باشد که خیلی حساس باشد، بعضی بچهید و به او سر هم نزنید. ممکن است بچهبده

 ای وارد نشود. البته متخصصین باید نظر شان لطمهاین مراتب باید به تدریج و آهسته انجام شود تا به مسائل عاطفی

 در بحث مباحث ایم اما بقیه را از چند روایت استخراج کرده ینبدهند و البته بعضی موارد را باید تجربه کرد. ما قوان

 سازی کرد.ها را باید مدلرود. خیلیمی یتجربه و مسائل دیگر

 ها با همساالن در حضور پدر و مادر در رشد موثر است؟بازی بچه سوال:

 باشند. شوند اما باید حتما حس پدر و مادر را داشتهی میعخیلی خوب است. خیلی اجتما  -

 گویند و کافی است شما کمی آنها را رها کنید، ها خیلی چیزها را میها را نباید خورد خیلی وقتگول ظاهر بچه

 .کنندمی ناسازگاری به بالفاصله شروع

 هایی ایجاد شود که به صورت سه بعدی عکس پدر و مادر را حال ممکن است زمانی پیش بیاید که مهدکودک

 ریزی کرد. ما برای آن برنامه توانات کلی را یاد بگیریم مینت که وقتی مکنند. )برای مثال( منظور این اس ضبط

برد تا این بچه باید وابسته به والدین باشد، حال ممکن است بچه را از مهد که می ، بلکهگوییم مهد مطلقا ممنوعنمی

 خواباند او را به خود بچسباند.زمانی که می

 

 :با کودکان ارتباطیکی از حاضرین در تجربه  توضیحدر 

 ها را افزایش بدهند و از سه چهار دقیقه به ده و زمان گفتگو با بچهمدت مهمترین کار این است که پدر و مادرها 

  های مختلف به آن بدهید تا بچه شروع کند بهبیست دقیقه برسانند. اینکه شما با توجه به یک موضوع بتوانید حالت

 ،خواهد کوتاه بیاید یک سوال دیگر بپرسیدمیبچه تا  ،حرف زدن و دیالوگ گفتن و به جای پنج دقیقه حرف زدن

که به شدت در هفت سال اول روی تفکر کودک اثر گذار است. بالفاصله دیالوگ را تغییر  .گویند جدلبه این می 

ارد و تنها باید دقیقه و غیره و هدفی ند1حبت کنم، فردا دقیقه توانستم ص 2داد با خودمان مسابقه بگذاریم مثال امروز 

 شود وسوم تبدیل به مباحثه علمی می م این است که همین دیالوگ ساده در هفت سال دوم وهحرف زد و دلیلش 

مباحث  هااگر نتوان در هفت سال اول این موضوع را پیاده کرد تقریبا ممکن نیست در هفت سال دوم و سوم با بچه 
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 و این خیلی مهم است و اگر من االن با دخترم بخواهم صحبت کنم نهایت ده دقیقه  و گفتگو داشته باشیم علمی

 در صورتی که اگر االن یک ربع  .کردم، نکردمدر زمانی که باید طوالنی مکالمه می نتوانم صحبت کنم چومی

 پرسم چرا نماز از نخواند از او میتوانم صحبت کنم و اگر یک موقعی نمحرف بزنم در زمان بلوغ دو ساعت می

 توانیم با او حرف بزنیم و در دو دقیقه اول به جنگ و خونریزی ختم گوید و میخواند. او دالیل خودش را مینمی

 شود.نمی

کشد که شان صحبت کنند، دو دقیقه بیشتر طول نمیهای سیزده، چهارده سالهاالن اگر پدر و مادرها بخواهند با بچه

 باید  که در زمانی؛ د به فریاد زدن. دلیل آن این استکننرسد و شروع میبه گوش می غیرهصدای قابلمه و کفش و 

 کرده است این کار را انجام نداده است.این مسئله را تمرین می

 شود؟موضوع چگونه باید شروع  این سوال:

 تکلم را آموخت باید جواب هم اول کار همین که فقط مادر صحبت کند کافی است اما بعد از اینکه کودک   -

 بدهد.

 بعد از آن چه  ،ال حاال که این شدکنید کافی است. مث طت مهم نیست و تنها همین که اختالهدف و محتوای صحب

 شود...می

ها باشد وکنیم باید در هفت سال اول با بچهمی غیرهی که ما در مباحث سیاسی و اقتصادی و طدر واقع همان اختالال

 بال آخرتی چیز دیگری برایمان نخواهد داشت.زر و وَغیر از وِ انجام دهیمها را ها این صحبتدر مهمانیگرنه وقتی 

 کند؟نمی منتقلنحوه صحبت ما ادبیات خاص به بچه  سوال:

 خواهید بگویید این اینطور است و .. زنید چون میهای خوب میفهمد و شما نوعا حرفبچه فقط ارتباط را می  -

 عزیزم، جانم..

 زیرا متن بحث دعوا نیست، متن ارتباط است و به طور طبیعی کلمات هم خوب است.
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کنند و نمی یک دقیقه هم صحبتاز والدین  نهایت دارد؟ یکسریسیر زمان گذاشتن برای گفتگو با کودک  سوال:

کند، آیا این فرد صحبت می یک ساعت با کودک خوداز والدین دهد و یکسری کند و ارتقا میاین فرد تمرین می

 ارتباط بیشتر شود؟ یطورهم تمرین کند و ارتقا بدهد؟ و همین

 .بله  -

 ها در هر هفت سال را چطور استخراج کنیم؟مولفه سوال:

 شودتوانیم ما بفهمیم یک مولفه ضرب در مولفه دیگر میگوییم. یعنی اینکه چگونه میروش آن را هفته بعد می  -

 شود و یکسری صفات دارد که آن صفات غلبه پیدا ها ضرب انجام میدر این مولفه گوییم.جلسات بعد میدر  

ها در بین خانواده مومن و غیر مومن تفاوتی ندارد و امری است به این دلیل که این مولفه شود.کند و ضرب میمی

 ها نسبت پرست هم باشید( بچهنسبت به عبادت )هر عبادتی، حتی اگر شما بتها که در همه عالم اینگونه است. بچه

 جهان شمول بودن است. به آن حس شکوه و عظمت دارند.

 بچه را مهد نگذاریم؟ ،میشما فرمودید اگر مجبور نیست سوال:

شود اال در حالت اضطراروجه توصیه نمیمهد کودک ضررهای زیادی دارد بخصوص قبل از چهار سال و به هیچ  -

اش تقویت شود اشکال ندارد بعد وابسته به خود کودک است. اگر کودکی تفکر انتزاعیبه .  اما در مورد چهار سال 

 ن گفت تواکم کم بعد از چهار سال به مهد برود. سن تفکر انتزاعی در حال حاضر تقریبا شش سال است، یعنی می

 ی فرستاد.یها را به اول ابتداچهتوان بشش سال مرزی است که حتی می

 ؟وقت داشته باشندشاغل نباشند و یا شغل پاره ،هاها در هفت سال اول بچهاین بدان معنی است که خانم سوال:

 ه بچه شاغل بودن مادر را حس نکندشان طوری باشد کبهتر است که مادران شاغل نباشند و اگر شاغل بودند شغل  -

 از دو جنس مختلف هستند از چه زمانی باید اتاقشان را جدا کرد؟ هایی کهبچه سوال:

 شان جدا باشد. اما الزامی به مهم جدا کردن اتاق نیست، زیرا ممکن است امکانش نباشد، اما باید فضای فیزیکی  -

 جدا کردن اتاق نیست.
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و در این حفظ قرآن با بچه کلنجار کنند موزش مثل کالس حفظ قرآن ثبت نام های آها را در کالساگر بچه سوال:

 خواهم حفظ کنم باید ادامه داد؟بروند، و بچه حوصله این کالس را نداشته باشد آیا اگر کودک بگوید نمی

پدر و مادر اشکال ندارد با بچه قرآن حفظ کنند و یا کلنجار بروند. اما اگر کودک عالقمند نیست نباید ادامه داد.   -

. حتی اگر قرآن می شود محسوب ر کاری که موجب قطع ارتباط پدر و مادر با کودک شود لغودر هفت سال اول ه

 شود.میمحسوب لغو  ات او نیستئرآن خواندن برای کسی که در اقتضاخواندن باشد. ق

 تواند کمک کند؟بزرگ بچه میها که پدر زمان کافی ندارد پدرگاهی وقت سوال:

 گاهی نقش پدر بزرگ و مادر بزرگ از پدر و مادر بیشتر است.نظر شخصی من این است که   -

 بچه اگر پیش مادر باشد بهتر از هر جای دیگر است؟ سوال:

 شان بزرگ و پدربزرگ مانند پدر و مادر است و گاهی نقش، نقش مادرگاهیاما  بله کنار مادر باشد بهتر است.  -

شان بزرگرها کنار پدربزرگ و مادپدر و مادر کاری بکنند که بچهحتی بیشتر است و خیلی بهتر است و گاهی باید 

 باشند. اما در صورتی که برای آنها زحمتی نداشته باشد. نه تنها بد نیست بلکه خیلی هم خوب است. بالخص اگر 

ناسان است. های روانشپدر و مادر با طهارتی باشند اثرش بیشتر است. به نظر من اشکال ندارد و این نظر مخالف نظریه

در بقیه احکام هم  ،رسد این حکم محرمیتشود به نظر میبا توجه به اینکه در روایات حکم محرمیت تعمیم داده می

 کند و تجربه هم همین را ثابت کرده است.جریان پیدا می

 برید؟ ستند، چرا واژه لغو را به کار میفرمایید مخرب همصادیقی که می سوال:

گویید که به طریق اولویت را شامل شود. شما چیزی میرا شامل می در واقع به طریق اولویت ،گوییم لغووقتی می  -

 بنابراین ما این را به  باید اعراض شود. یلغو باید اعراض کنیم به طریق اولشود.  یعنی وقتی که اثبات کردیم از می

 کنیم.می اشایم،  اما این را هم شاملای شناختهحد مولفه، عنوان

 ن نشانه عدم طهارت است بنابراین ما شود؟ پس ماهواره داشتدلیل مطرح میچه بحث طهارت معنوی به  سوال:

 ی که ماهواره دارند نگذاریم؟ هایمان را نزد والدینبچه

 شود جمع کرد.ممکن است پدر و مادری ماهواره داشته باشند اما انسان های معنوی هم باشند و نمی  -
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 مثال اگر بچه در خانه پدر و بزرگ مدام پای ماهواره بنشیند و کاری به کارش نداشته باشند چطور؟ سوال:

 اش اینگونه است آزمایش توان این مسئله را آزمایش کرد.اشکال ندارد به نظرم، آن ربط اثرش بیشتر است و می  -

شتاق است. پس باید جبران نواقص توسط پدر و مادر پرسیم دوست داری بروی خانه مادر جون؟ بچه مکه از بچه می

 امیل دارد و ارحام بچه فقط یک حس باشکوهی از ف ،شود و در بزرگیانجام شود. توجه کنید این ربط انجام می

 های اما حس اش دارد.بزرگارد و این را از پدربزرگ و مادرو حس خوبی نسبت به ارحام د برایش مهم است

 و مادر است و اشکال ندارد. جبران باقی مثال بر عهده پدر و مادر است.ش به عهده پدر ردیگ
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